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Inköp av fler munskydd för Danderyds kommuns 
behov 
 
Beslut  

• Krisledningsnämnden uppdrar till socialdirektören att köpa in 
munskydd upp till 900 000 kronor och att fatta erforderliga beslut 
kopplade till inköpet.  

• Munskydden ska i första hand användas för kommunens egen 
verksamhet. I andra hand kan utförare av annan kommunalt 
finansierad verksamhet ta del av lagret efter beslut av 
socialdirektören.  

Beslutet fattas av krisledningsnämndens ordförande med stöd av 2 kap 3 § 2 
stycket lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 

Skäl för beslutet 
Det finns en smittspridning inom vård- och omsorgsboenden i Sverige trots det 
av regeringen beslutat om besöksförbud och trots att det inför varje arbetspass 
kontrollerats att anställda inte haft feber. I Danderyds kommun finns en viss 
begränsad smittspridning.  
 
Det finns rapporter om forskning som pekar på att covid-19 kan smitta utan att 
bäraren uppvisar symptom. Folkhälsomyndigheten har den 6 april 2020 uttalat 
att munskydd kan hjälpa för att motverka smittspridning.  
 
Krisledningsnämnden i Danderyd beslutade den 7 april 2020 att införskaffa 
enklare munskydd (IIR) som är avsevärt billigare än de ansiktsskydd som ska 
användas vid vård av vid bekräftad eller misstänkt covid-19. Munskydden 
bedöms minska risken för smittspridning från medarbetare som bär på smitta 
utan att veta om det.  
 
Det lager som köpts in utifrån krisledningsnämndens beslut ovan behöver fyllas 
på. Socialkontoret har beräknat att cirka 50 000 munskydd kan införskaffas till 
en kostnad om cirka 900 000 kronor för att utrusta all personal inom vård -och 
omsorg, inkluderande egen regi och privata utförare. Hur många munskydd 
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varje medarbetare använder kontrolleras i samråd med smittskydds-
sjuksköterska.  
 
Danderyds införskaffar i första hand munskydden för sin egen verksamhet 
men även privata utförare kan behöva ta del av utrustning från det lagret. 
Det är socialdirektören som i det enskilda fallet fattar beslut om en privat 
utförare få del av det lagret. 
Behovet av att kommunen har ett lager med munskydd för såväl egen som 
privata utförares behov medför att beslutet om göra inköpet ska fattas av 
krisledningsnämnden med stöd av 2 kap. 7 § lagen om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, LEH. Krisledningsnämnden trädde i funktion den 26 mars 2020 
och kan fatta beslutet utan att ytterligare åtgärder vidtas. 
Kommunen ska i efterhand ansöka om ersättning motsvarande hela kostna-
den från staten. I likhet med vad som gällde för tidigare inköp som har 
gjorts för att skapa ett lager, hanteras kostnaderna tills vidare på ett konto 
inom kommunstyrelsens bokföring. 
Beslut behöver fattas snarast vilket innebär att ärendet är brådskande i den 
mening som avses 2 kap 3 § 2 stycket. Beslut på nämndens vägnar fattas 
därför av krisledningsnämndens ordförande. 
 
 
 
Hanna Bocander  
Krisledningsnämndens ordförande 
 
 
Expedieras 
Samtliga nämnder i Danderyds kommun 
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